
Proiect

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA

H O T Ă R Î R E   nr. _____

din  __________  2016
Chişinău

Cu privire la aprobarea proiectului  de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 

privind fondul ariilor naturale protejate de stat
----------------------------------------------------------------------------

Guvernul  HOTĂRĂŞTE :

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 
privind fondul ariilor naturale protejate de stat.

Prim-ministru Pavel FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul economiei          Octavian CALMÎC

Ministrul mediului Valeriu MUNTEANU

Ministrul justiţiei Vladimir CEBOTARI
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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 1538-XIII din 25 februarie 
1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea  nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,                 
nr. 66 - 68, art. 442), cu modificările  şi completările  ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

1. La articolul 7, la sfîrşitul aliniatului (7), după cuvintele „ arii protejate”, 
se plasează virgula şi se completează cu cuvintele „ cu includerea prevederilor 
privind gestionarea durabilă al acestora.”

2. La articolul 13, după litera g), se completează cu litere noi, precum 
urmează:
h) aprobă limltele  obiectelor şi complexelor ariilor naturale protejate de stat;
i) aprobă  planurile de management pentru categoriile de obiecte şi complexe 

naturale specificate la art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. a);
j) aprobă Concepţia-cadru şi Regulamentul cu privire la funcţionarea 

Sistemului informaţional al fondului ariilor naturale protejate de stat.
3. La articolul 14, după litera m), se completează cu litere noi, precum 

urmează:
n) stabileşte, de comun accord cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru limltele  
obiectelor şi complexelor ariilor naturale protejate de stat;
o) administrează, de comun cu Institutul de Ecologie şi Geografie din cadrul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Sistemul informaţional al fondului ariilor 
naturale protejate de stat.

4. La articolul 94, după cuvăntul “amplasamentul” se completează cu 
sintagma “şi limitele”, iar după punct se completează cu o propoziţie nouă, cu 
următorul conţinut: “ Datele cadastrale  ale obiectelor şi complexelor din fondul 
ariilor protejate se includ în Sistemul informaţional al fondului ariilor naturale 
protejate de stat.”

5. Anexa nr. 8 la lege va avea următorul cuprins:
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„ Anexa nr. 8

REZERVAŢIILE BIOSFEREI

Nr.
crt.

Denumirea Suprafaţa (ha) Amplasamentul Deţinătorii de 
terenuri

1. Rezervaţia 
biosferei „Prut
ul de Jos”.

14771,04

Inclusiv pe 
localităţi:
(4661,64)
(2911,31)
(928,94)
(986,49)
(359,84)
(1199,59)
(2861,89)
(314,58)
(546,76)

Întreprinderea 
pentru Silvicultură 
„Silva-Sud” Cahul, 
Întreprinderea de 

stat  Silvocinegetică 
„Manta-V”,   
Rezervaţia ştiinţifică 

„Prutul de Jos”.

Raionul Cahul, 9 
localităţi:  
s.Crihana Veche,
Com. Manta, 
s.Vadul-lui-Isac,
s.Colibaşi,
s.Brînza,
s.Văleni,
s.Slobozia Mare,
s.Cîşliţa-Prut,
s.Giurgiuleşti.

Proprietatea 
publică a 
statului;
proprietatea 
publică a 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale;
proprietate 
privată.” 

6. La anexa nr. 8, cuvintele „Notă: Materialele de fondare a primei 
rezervaţii a biosferei, pe baza rezervaţiei ştiinţifice "Codru", sînt în curs de 
elaborare.”, se exclud.

Art.II. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în 
concordanţă cu prezenta lege.






